
Ked ľudská pomoc nestačí                                                                                   Jn 5, 1 – 15 

 

Všetky žalmy vo Svätom písme sú nielen očíslované (viete, koľko ich je spolu?), ale majú aj svoje 

jednotlivé názvy. Žalm číslo 60 (ak niekto tipoval menšie číslo – chyba  ) sa volá: Modlitba po 

porážke. Určite stojí za to prečítať si ho. A nielen prečítať, ale modliť sa ho pri čítaní. Spomínam ho 

preto, lebo v závere žalmu znie jeden verš takto: „Pomôž nám (Bože) dostať sa s útlaku, pretože 

ľudská pomoc nestačí.“ Aj v našich životoch nie je núdza o situácie, v ktorých ľudská pomoc 

nestačí. A tak je to aj v príbehu dnešného nedeľného evanjelia. Ježiš sa pri rybníku Betsata v 

Jeruzaleme stretol s človekom, ktorý bol ochrnutý už tridsaťosem rokov. Čakal tak, ako mnoho 

ďalších chorých na zázrak, ktorý sa z času na čas pri tomto rybníku opakoval. Keď sa v ňom pohla – 

zvírila voda, prvý, kto do rybníka vstúpil, bol uzdravený. Len čo sa Ježiš dozvedel, ako dlho je už 

tento človek chorý, spýtal sa ho: „Chceš ozdravieť?“ A ochrnutý vysvetľuje: „Pane, ja nemám 

človeka, ktorý by mi pomohol dostať sa do vody. A kým sa tam dostanem, iní ma predbehnú.“ 

Koľko ďalších z toho množstva chorých tam bolo v podobnej situácii. Slepí, ktorí ani nemohli 

vidieť, čo sa v rybníku deje. Potom chromí, ktorí síce videli, ale boli strašne pomalí a podobne. To, 

na čo v skutočnosti ochrnutý celé roky čakal a čo potreboval, nebol človek, ale Boh. Lebo iba on 

môže urobiť, čo je ľudsky nemožné – zázrak. Pomoc priateľa či rodiny mala byť len takým 

medzičlánkom k Božej pomoci. Ježiš celý tento rozhovor zakončil vetou: „Vstaň, vezmi si lôžko a 

choď.“ V tom momente bol ochrnutý človek uzdravený, vzal si lôžko a chodil. Bolo to také rýchle a 

prekvapivé, že uzdravený človek ani nevedel, kto je ten, čo mu pomohol. Každá jedna udalosť, 

ktorá sa kedysi odohrala a ktorú nám Božie slovo sprostredkuje, či už cez Starý alebo Nový zákon, 

tak ako dnes, prináša svoje osobité posolstvo. Ježiš cez dnešný zázrak chce odvrátiť náš pohľad od 

zázračnej vody k sebe. On je ten, koho máme hľadať a ku komu máme volať. Všetko ostatné je len 

prostriedkom, ktorý privádza k nemu. Na pútnickom mieste nie je cieľom prameň, ale Ježiš, ktorý 

za tým prameňom stojí. Zázrak nespôsobuje text modlitby, ale Ježiš, ktorý modlitbu počuje a 

odpovedá na ňu. Nie sám človek, na ktorého som dostal tip, že je dobrý radca alebo modlitebník, ale 

Ježiš, ktorý si môže toho človeka použiť ako nástroj. Tam, kde evidentne ľudská pomoc nestačí, 

nehľadajme ľudské riešenia, hľadajme Ježiša. Svätý apoštol Jakub vo svojom liste píše (poznáme to 

aj zo zaambónnej modlitby na konci liturgie): „Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, 

zostupuje od Otca svetiel“ (Jak 1,17). A ten dokonalý dar Otca je Ježiš Kristus. On je liek i 

uzdravenie pre nás všetkých.  
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